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Sık Sorulan Sorular (SSS)  

1. Kurulun Stamford Hill ve Tiverton İlköğretim okullarını birleştirme seçeneğini göz 
önünde bulundurmasının sebebi nedir?  
 
Birkaç yıldır Londra ve Haringey bölgesinde öğrenci popülasyonu ve ilköğretim okulu 
alanlarına yönelik talep düşmektedir. Bu, yerel alanda büyük oranda boşluk 
oluşmasına neden olmaktadır ve bu da tüm yerel ilköğretim okullarımız için mali 
zorluklar ve diğer zorlukları beraberinde getirmektedir.   

Hem Stamford Hill’e hem de diğer yerel okullardan bazılarına katılan öğrenci 
sayısında kısa süre önce bir düşüş olmuştur ve yakın gelecekte bu alanda okullara 
yönelik talepte bir artış görülmesini beklememekteyiz. Aşağıdaki tabloda, 2014 ve 
2019 yılları arasında Stamford Hill’de okula kaydolan öğrenci sayılarındaki düşüş 
gösterilmektedir. 

Tablo 1 - 2014-2019 yılları arasında kayıtlı öğrenci sayıları, Stamford Hill  

 Kayıtlı öğrenciler (GENEL 210 ÖĞRENCİ) 
 Kapasite 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stamford Hill 210 199 194 191 186 180 153 

Eksiklik  11 16 19 24 30 57 

%  5 8 9 11 14 27 

 

Yerel okullara yönelik güncel talebin düşmesi ve gelecekte de bu talebin düşmesinin 
beklenmesi nedeniyle Stamford Hill Okulunda sınıfların doldurulamaması nedeniyle 
ağır mali zorluklar yaşanacağını düşünmekteyiz (okul büyük oranda okula katılan 
öğrenci sayısına göre finansman almaktadır).   

Tiverton İlköğretim Okulu, birçok sınıf grubunda tam doluluk sağlanmamış olan yerel 
bir okuldur. Okul alanları için yerel talebin düşmesine uzun vadeli bir çözüm 
sağlamak üzere bu iki okulun bir araya getirileceği yolları gözden geçirmek istiyoruz.  

2. Stamford Hill’in Tiverton ile birleştirilmesine yönelik teklif diğer yerel okulları nasıl 
etkileyecek?  

 
 Stamford Hill’in Tiverton İlköğretim okulu ile birleştirilmesi halinde, okullardaki boş 
yer sayısında azalma olacaktır. Bu, diğer yerel okullardaki (başta Tiverton olmak 
üzere) öğrenci sayısını artıracak ve bu okulların ilave finansman (öğrenci sayısına 
göre dağıtılmaktadır) alması sağlanarak mali sürdürülebilirliklerinin desteklenmesine 
yardımcı olunacaktır.   
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3. Tiverton İlköğretim Okulu nasıl bir rol oynayacak?  

 
Tiverton İlköğretim Okulu, Stamford Hill İlköğretim Okuluna en yakın konumdaki 
ilköğretim okuludur, Seven Sisters Caddesinin diğer tarafında yer almaktadır 
(aşağıdaki haritaya bakın). Stamford Hill İlköğretim Okulunun kapatılmasına yönelik 
teklif, Stamford Hill’deki öğrencilerin Tiverton İlköğretim Okuluna aktarılmasını 
içerecek daha kapsamlı bir teklifin ilk aşamasını oluşturacaktır.  

 
Tiverton İlköğretim Okulu, Stamford Hill İlköğretim Okulunun aksine 2 sınıf alan bir 
ilköğretim okuludur ve her yıl 60 öğrenciyi kayda almaktadır (her sınıfta 30 öğrenci 
olacak şekilde). Yerel bölgedeki birçok diğer okul gibi bu okulda da geçtiğimiz 
yıllarda kayıtlı öğrenci sayısında düşüş gözlemlenmiştir; bu da Stamford Hill’de 
mevcut durumda kayıtlı olan öğrencilerin büyük bir kısmını barındırabilecek 
kapasiteye sahip olduğu anlamına gelmektedir.  
 
Tüm sınıfların anında Tiverton İlköğretim okuluna geçirilmesinin mümkün 
olmayacağını bilmekteyiz; bu nedenle kademeli bir öğrenci taşıma süreci izleyeceğiz. 
Mevcut durumda, bu geçiş sürecinin yönetilmesi için gerekli düzenlemeler henüz 
sonuçlandırılmamıştır. Danışma döneminin ardından Kabineye danışma sürecini 
ilerletme yönünde tavsiyede bulunmamız halinde, bunun nasıl ve ne zaman 
gerçekleştirileceği hakkında daha ayrıntılı bir plan yayınlayacağız. Bu tür bir geçişin 
çocuğunuzun eğitiminde herhangi bir kesintiye neden olmayacağı ve birleştirme 
sürecinin nasıl uygulanacağı ve birleştirmenin gerçekleştirilmesi için daha kesin 
kararlara varılıp varılmadığı hakkında sizi bilgilendireceğimiz konusunda size güvence 
vermek isteriz. 

 

 

4. Stamford Hill kapanırsa çocuğum/çocuklarım nerede okula gidecek? 
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Tüm ebeveynler ve bakıcılara çocuklarını Tiverton İlköğretim okuluna aktarma 
seçeneği sunulacaktır. Ebeveynler ve bakıcılar, ayrıca hem Haringey hem de diğer 
yerel bölgelerdeki okullara başvurma seçeneğine sahip olacaktır. Mevcut durumda, 
 
 
Stamford Hill İlköğretim Okuluna yakın bölgedeki birçok Haringey İlköğretim 
okulunda boş alan mevcuttur.  

 
5. Çocuğumun şu anda Stamford Hill’de aldığı eğitime ne olacak? 

 
Stamford Hill İlköğretim okulunda Robert Leach (İdari Müdür) ve Rehana Ali (Müdür 
Yardımcısı) ile görüşecek ve konuşacaksınız. Kurul, okulun liderlik ekibinin 
çocuğunuzun en yüksek düzeyde eğitim gördüğünden emin olunması için yoğun 
çalışmalar yürüttüğünden emindir. Robert, müfredatın eksiksiz bir şekilde yeniden 
işlenmesi ve Chromebook cihazları ile çevrimiçi kaynaklar yoluyla evde öğrenimin 
desteklenmesini içeren şekilde yeni teknolojilerin benimsenmesi dahil olmak üzere 
bir dizi değişikliği uygulamaya koymuştur. Haringey, okulunuzda sunulan eğitim ve 
öğretimin en yüksek kalitede olmasını ve çocuğunuzun potansiyelini gerçekleştirmek 
üzere desteklenmesini sağlama konusunda kararlıdır. 
 

6. Yerel Merciler başka seçenekleri de göz önünde bulundurdu mu? 
 
Birleştirmenin olası en iyi seçenek olduğu düşünülse de aşağıdaki seçenekleri de göz 
önünde bulundurduğumuzu bildirmek isteriz: 
 

Stamford Hill’i açık tutmak: Bu seçenek, yerel taleplerdeki düşüşü 
karşılayacak uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm sunmamakta ve okullara 
yönelik yerel talep düştüğünden diğer yerel okulları da hassas durumda 
bırakmaktadır. 

 
Federasyon: Federasyon, yönetim kurulunun tüm öğrenciler için eğitim 
sonuçlarında iyileştirme sağlamak üzere federasyon genelindeki bütçeyi, 
kaynakları ve personeli kullanmasına izin vererek eğitim iletimini iyileştirmeye 
odaklanan bir seçenektir. Bu seçenekte başka bir okulun Stamford Hill 
İlköğretim okulu ile federasyon oluşturması gerekmektedir. Ayrıca, federasyon 
kapsamındaki okullar ayrı kuruluşlar olarak kalmaya devam eder ve bu da 
Stamford Hill’deki (ve diğer yerel okullardaki) kayıt sayısındaki düşüşe veya 
diğer okulların karşı karşıya olduğu mali zorluklara yönelik bir çözüm 
olmayacaktır. Bu nedenle, bu seçenek, birleştirme seçeneğinden daha az 
tercih edilen bir çözümdür. 

 
Ayrı tesislerde faaliyet ile birleştirme: Bu, Tiverton İlköğretim Okulunun iki 
tesise sahip olması anlamına gelecek ve okullara yönelik talebin düştüğü bu 
dönemde iki tesisi kalıcı olarak işletmenin neden olacağı genel maliyetler 
nedeniyle çok avantajlı bir çözüm sunmayacaktır.  
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Stamford Hill İlköğretim Okulunun öğrencilerin diğer yerel okullara 
(Tiverton İlköğretim Okulu dahil) taşınması sonrasında kapatılması: Bu, 
Stamford Hill İlköğretim Okulunun kapatılması ve ebeveynlere/bakıcılara diğer 
Haringey ilköğretim okullarına (Tiverton dahil) ve diğer yerel yetkililere 
başvurma seçeneği sunulmasını içerecektir.  

 
 

7. Kimlere danışılıyor? 
 

Teklifimizle ilgilenebilecek ya da bu teklife dair endişeleri olabilecek herkesin 
görüşlerini almaya çalışıyoruz. Bunlar, halihazırda okula gitmekte olan çocukların 
ebeveynleri ve bakıcıları ile yakın bölgede yaşayan ancak henüz okul çağına 
gelmemiş çocukları bulunan ebeveynler ve bakıcıları içeriyor.   
 
Ayrıca, okuldaki öğrenciler, personel ve okul yöneticilerinin, diğer Haringey 
okullarının, yerel sakinlerin, Haringey Meclis Üyelerinin ve bu iki ilçenin Parlamento 
Üyeleri olan David Lammy ve Catherine West’in görüşlerini almaya çalışıyoruz. 
Ayrıca, Haringey ile sınırı bulunan yerel yetkililerin (Hackney dahil) de görüşlerini 
alacağız. Nihai karar verilirken ifade edilen tüm görüşler dikkate alınacaktır. 
 

8. Teklifin tartışılması için toplantılar düzenlenecek mi? 
Stamford Hill Okulunda ve Tiverton okulunda iki genel toplantı düzenlemeyi 
hedefliyoruz. Ayrıntılar için aşağıya bakabilirsiniz: 

Ne zaman? Nerede? 

3 Nisan 2019 Çarşamba, saat 18.00 Stamford Hill İlköğretim Okulu 

25 Nisan 2019 Perşembe, saat 9.15  Tiverton İlköğretim Okulu 

 
Toplantılara katılamazsam ne olacak?  
Yerel Yetkililer toplantı tutanaklarını kayda alacak ve web sitemizde yayınlayacaktır. 
Ayrıca, ebeveynler ve bakıcıların toplantılardan birine katılamaması halinde 
alabilmeleri için tutanakların kopyalarını okul ofisinde bulunduracağız. 
 
Danışma sürecinde, danışılan kişilerin görüşleri nasıl toplanacak?  
Kurulun web sitesindeki çevrimiçi ankete verilen yanıtlardan görüşlere dair bilgi 
toplayacağız. Anket basılı nüsha olarak sağlanabilir ve posta yoluyla size 
gönderilebilir. Ayrıca belirtilen adrese e-posta göndererek görüşlerinizi bize 
iletebilirsiniz: schooladmissions@haringey.gov.uk.  
 
Gelişmeler İngilizce konuşmayan ebeveynlere nasıl iletilecek? 
Kurul, ilgili olan yerde çeviriler ve tercümanlardan yardım alarak İngilizce 
konuşmayan ebeveynlerle iletişim kurmak için olağan iletişim yöntemlerini 
kullanacaktır. Çocuğunuz bir Haringey okuluna devam ediyorsa, okulunuzdan sizinle 
iletişim için en iyi yöntem hakkında bilgi alacağız 
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9. Danışma sürecinin sonraki adımları nelerdir?  

 
Aşağıda özetlenen dört ana aşama mevcuttur. Bu aşamada, zaman dilimleri gösterim 
amaçlı olarak verilmiştir ve değiştirilebilir.  

 Açıklama Zaman Dilimi 

1 Tiverton İlköğretim Okulu ile birleştirme teklifine dair 
danışma 

Altı haftalık danışma 
dönemi (27 Mart – 8 
Mayıs 2019) 

2 Paydaş temsilinin bir araya getirilerek önerileri 
içeren bir taslak raporun Kurul Kabinesine 
sunulması 

8 Mayıs 2018  

3 Yerel Yetkililerin Stamford Hill İlköğretim Okulunun 
olası kapanma süreci ile ilgili olarak altı haftalık 
yasal danışma sürecini başlatıp başlatmayacağına 
dair karar 

Temmuz 2019 Kabine 
toplantısı 

4 Stamford Hill İlköğretim Okulunun kapatılıp 
kapatılmayacağı ve birleştirme sürecine devam 
edilip edilmeyeceğine dair karar    

2019 Güz döneminin 
sonu 

 
10. Danışmaya yanıt veren kişilerin çoğunluğunun Stamford Hill ile Tiverton İlköğretim 

Okulunun birleştirilme teklifine karşı çıkması halinde, Kurul bu görüşleri nasıl 
dikkate alacak? 
 
Kurulun önerilen birleştirme işlemi ile ilgili tüm görüşleri dikkate alması ve bunları 
daha yüksek düzeylerde eğitim katılımı hedeflerini karşılama ve tüm ilköğretim 
okullarının sürdürülebilirliğini sağlama ihtiyacıyla dengelemesi büyük önem 
taşımaktadır. Kurul, herhangi bir karar vermeden önce, aşağıdakileri içeren bir dizi 
faktörü dikkate alacaktır: 
 

• Bu danışma işlemi süresince toplanan görüşler 
• Çocuğunuza verilen eğitim kalitesi üzerindeki etkiler  
• Okul binası ihtiyacı 
• Okulların yerel olarak ve daha geniş kapsamda mali açıdan ayakta 

kalma becerisi 
• Birleştirme işleminin devam edecek olması halinde öğrencilerin 

Tiverton İlköğretim Okuluna nasıl ve hangi zaman diliminde 
aktarılacağı 

11. Tiverton İlköğretim Okulu ile birleştirme teklifinin geleceğe dönük etkisi ne 
olacak?  
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Haringey’deki okul finansmanının büyük bir çoğunluğu okula giden öğrenci sayısına 
göre sağlanmaktadır; okullar için ulus genelinde tüm finansman bu şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Tiverton’a katılan öğrenci sayısında artış sağlanması halinde, 
okul öğrencilerine yardımcı olmak için daha fazla finansman alabilecek ve herkese 
daha iyi bir eğitim sağlanabilecektir. 
 
 
 
 
 
 

12.  Çocuğumun Tiverton veya Stamford Hill İlköğretim Okulunda eğitim almaya 
devam etmesini istemezsem ne olacak? 
 
Herhangi bir aşamada bu olası değişikliklerin etkisine dair herhangi bir endişeniz 
olursa, çocuğunuzun sınıf öğretmeni veya okul müdürüyle bu endişeler hakkında 
görüşmenizi önermekteyiz. Ayrıca genel toplantıda Kurul ile görüşebilecek ve 
sorularınıza yanıt bulabileceksiniz. Çocuğunuzun okulundaki eğitim ve öğretimin en 
yüksek kalitede sunulmaya devam etmesini sağlama konusunda kararlıyız.  

 
13. 2019 yılında okula başlayacak olan çocukların ebeveynleri nasıl karar verecek? 

Şu adresten erişebileceğiniz Okul Kayıt kitapçığında okula başvuru süreci hakkındaki 
tüm bilgilere ulaşabilirsiniz: www.haringey.gov.uk/schooladmissions  
 

14. Stamford Hill kapanırsa ve gelecekte ilave okul ihtiyacı doğarsa ne olacak? 
 

Okul ihtiyacı seviyelerini her yıl değerlendiriyor ve bulgularımızı yıllık Okul İhtiyacı 
Planlama raporu kapsamında bildiriyoruz. Ayrıca, doğum oranları, yerleşim alanındaki 
gelişmeler ve semt içine ve dışına taşınanların seviyesine dair elimizdeki bilgileri 
sürekli olarak gözden geçiriyoruz; tüm bunlar, semtteki okul ihtiyacını yönetmek için 
yürüttüğümüz planlamayı etkileyen faktörler. Modellerimizin gelecekte ilave okul 
ihtiyacı doğacağını göstermesi durumunda, bu ihtiyacın karşılandığından emin 
olacağız.  Kurulun semtte yeterli sayıda okul kapasitesi bulunmasını sağlama 
konusunda yasal bir yükümlülüğü bulunmaktadır 
 

15. Kurul okula kaydolma tahminlerinin hesaplamasında neleri dikkate alıyor? 
 

Haringey, ilk ve ikinci öğretim okul ihtiyacı seviyesini belirlemek için yıllık Okul İhtiyacı 
Planlama raporundaki verilerden faydalanmaktadır. Kurul, "kayıt tahminleri” olarak 
bilinen ilgili yılda ihtiyaç duyacağımız okul kapasitesi öngörüsünü sağlamak için 
Londra ve Çevresi Yetkili Kurumundan (GLA) faydalanmaktadır. Haringey tahminleri 
ONS’den (Ulusal İstatistikler Kurumu) alınan doğum oranı ve popülasyon verileri, göç 
(ulusal ve uluslararası) ve semtteki yeni yerleşim yeri kalkınma planlarıyla semte 
gelebilecek yeni çocuklara dair bilgilerle desteklenmektedir. Bu faktörleri kullanarak 

http://www.haringey.gov.uk/schooladmissions
http://www.haringey.gov.uk/schoolplaceplanning
http://www.haringey.gov.uk/schoolplaceplanning
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yeterli miktarda okul kapasitesi bulunmaması ve gereğinden fazla okul kapasitesi 
bulunması arasında dengeyi sağlayabiliyoruz. 

3 Nisan 2019 tarihli Stamford Hill İlköğretim Okulu genel toplantısında sorulan 
ilave sorular (tüm yanıtlar, 16. sorunun altındaki yanıtta belirtilen şerhlere bağlıdır)  
 

16. Çocuğuma bir yer garantisi sunuluyor mu? 
 
Evet, Kurul, bir sonraki yasal danışmanlık aşamasına ve Kabineye sunulacak tüm 
maddi hususlara tabi olarak çocuğunuza birleştirilmiş okulda bir yer garantisi 
sunmaktadır. Birleştirme işlemini Kabineye sunup sunmayacağımıza dair henüz bir 
karar verilmemiştir ve karar verme sürecinde bilgi edinmek üzere tüm paydaşların 
görüşlerini bekliyoruz.  
 
Stamford Hill İlköğretim Okulunun çocuğunuza en yüksek düzeyde eğitim sunarak 
destek vermeye devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Ancak herhangi bir endişeniz 
olursa lütfen çocuğunuzun eğitimi ile ilgili olarak ilk fırsatta sınıf öğretmeniyle ve 
ardından Müdür Robert Leach ile görüşün.  
 

17. İstersem başka herhangi bir yere başvurabilir miyim?  
 
Evet, diğer yerel okullarda da yer olması mümkündür ancak teklifler kesinlikle okulun 
yayınlanan fazla kayıt kriterlerine uygun şekilde yapılacaktır; bu nedenle bu okullarda 
yer garantisi sunamamaktayız. Kurul, birleştirme işleminin gerçekleşmesi halinde 
Stamford Hill İlköğretim Okulunun tam karşısında, Seven Sisters Caddesinin 
arkasında bulunan Tiverton İlköğretim Okulunda çocuğunuza bir yer garantisi 
sunabilecektir.  
 

18. Kurul neden Tiverton İlköğretim Okulundaki öğrencileri Stamford Hill İlköğretim 
Okuluna taşıma seçeneğini göz önünde bulundurmuyor?   
 
Tiverton İlköğretim Okulunun binası çok daha iyi bir durumdadır ve tüm sınıflarda iki 
sınıfı kaldırabilecek net kapasiteye alana sahip, iki şubeli bir okuldur (60 sınıf). 

 
19. Okul ne zaman kapanacak ve bu süreçten sonra ne olacak?  

 
Yukarıdaki şerhlere ve Kabineye danışmanın bir sonraki aşamasına geçeceğimize dair 
bilgi verip vermememize bağlı olarak Stamford Hill İlköğretim Okulunun Eylül 2020’de 
kapanması beklenmektedir.  

 
20. Okul yıl içinde başvuru almaya devam edecek mi?  
 

Evet, yıl içindeki başvurular devam edecektir. Yıl içi başvuru, okullar arası normal 
transfer zamanı dışında gerçekleştirilen başvurulardır. Bir ailenin okul yılı içinde 
uzakta bulunan başka bir eve taşınması, buna örnek olarak gösterilebilir.  
 

21. Tiverton İlköğretim Okulunun kapasitesinin aşılması ve Stamford Hill İlköğretim 
Okulundaki tüm öğrencilerin aktarılamaması riski mevcut mu?  
 
Öngörülerimiz, birleştirilen okulun, tüm öğrenciler Stamford Hill İlköğretim Okulundan 
Tiverton İlköğretim Okuluna taşınsa dahi dolu olacağını (ve kapasiteyi aşmayacağını) 
göstermektedir. Stamford Hill İlköğretim Okulunun Tiverton İlköğretim Okulu ile 
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birleştirilmesi durumunda, Tiverton İlköğretim Okuluna geçmek isteyen tüm 
öğrencilerin bu isteğinin karşılanması için gerekli her türlü adımı atacağız. 

 


